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Gemeente Haarlemmermeer 
Raadsleden gemeente Haarlemmermeer 
Postbus 250 
2130 AG  HOOFDDORP 
 
 
Hoofddorp, 31 maart 2022 
 
Onderwerp : Punten van belang voor de opbouw van de economie Haarlemmermeer 
Contact : Ivo Berkhoff regiomanager KHN / i.berkhoff@khn.nl / 06-51174294 
 
Geachte kersverse leden van de raad, (in)formateur en coalitievormende partijen van 
Haarlemmermeer, 
 
Gefeliciteerd met uw verkiezing in de gemeenteraad! Aan het begin van de nieuwe raadsperiode 
en de start van de coalitie onderhandelingen willen wij namens de gezamenlijke hotels 
Haarlemmermeer u graag het volgende meegeven. 
 
We staan op een belangrijk punt voor Haarlemmermeer. Wij zien veel kansen om de komende 
jaren stevig te investeren in promotie en verduurzaming van onze gemeente. Als ondernemers 
hanteren we drie uitgangspunten waarop we met elkaar en met u willen omgaan: samenwerken, 
vertrouwen en kansen creëren. U creëert de randvoorwaarden, een stabiel en betrouwbaar 
bestuur, een gunstig ondernemers- en investeringsklimaat en een sterke publiek-private 
samenwerking. 
 
Bij elk initiatief is het doel om Haarlemmermeer een beetje mooier te maken dan de dag 
daarvoor. Dit doen we door ons te focussen op datgene waar we het over eens zijn.  
 
Wij doen hierbij een uitdrukkelijk beroep op u want we hebben ook u hierbij nodig; we hebben 
elkaar nodig. We stellen daarom de volgende belangrijkste punten in willekeurige volgorde voor 
de aankomende raadsperiode voor:  
 

1. Maak beleids- en investeringskeuzes waarmee zakelijke gasten, als meest kansrijke 
doelgroep om onze economie te verbreden, optimaal bediend wordt. 

2. Speel slim in op de ontwikkelingen van het toerisme en kijk naar aanvullende functies 
zoals retail, leisure en cultuur vanuit omgevingssensitieve en vraag gestuurde blik. 

3. Gebruik lokaal ondernemerschap voor uw eigen diensten en zet de couleur locale in bij 
ontwikkelingen van nieuwe commerciële voorzieningen. 

4. Investeer in de openbare ruimte van het centrum met een herinrichting waarbij kwaliteit 
en eenheid centraal staat. 

5. Stimuleer en beloon ondernemers die willen verduurzamen. 
6. De veronderstelling dat verhoging van de toeristenbelasting geen effect zal hebben op de 

kamerbezetting en daardoor extra inkomsten voor de gemeente realiseert is een 
misvatting. Dit was voor en tijdens corona het geval. In het almaar stijgende aanbod van 
logiesmogelijkheden in de regio zien we gasten uitwijken naar gebieden als de randen 
van Amstelveen, Haarlem en Zaanstad. Áls de coalitie dan al van mening is dat 
toeristenbelasting moet blijven dient 1/3 van de opbrengst hiervan gebruikt te worden om 
enerzijds de gemeente, het toerisme en de Haarlemmermeerse pareltjes te promoten en 
anderzijds het verduurzamen van de nu talloze individuele op diesel rijdende shuttles om 
te vormen tot een zero-emissie centraal shuttle-systeem. Wij adviseren u 2/3 van de nu 
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begrote inkomsten toeristenbelasting te reserveren voor het behalen van de begroting en 
1/3 vrij te houden voor economisch toeristische activiteiten 

7. Ondersteun de optimalisatie en doorontwikkeling van het Haarlemmermeer Marketing, zij 
zijn van toegevoegde waarde en laten zien een aanvulling te zijn op het promoten van de 
Haarlemmermeerse kwaliteiten. 
 

Wij hebben de ideeën en de middelen, u faciliteert en stimuleert de mogelijkheden. Daarmee 
zorgen wij met elkaar voor meer werkgelegenheid en een mooier Haarlemmermeer voor 
bewoners, ondernemers en bezoekers. 
 
KHN Haarlemmermeer is er voorstander van om in goed overleg met de 3 benodigde partijen te 
zorgen voor een succesvol Haarlemmermeer in de komende periode; 1. Bewoners, 2. Gemeente 
en 3. Bedrijfsleven.  
 
En daar waar u wat inspiratie of een scherpe blik nodig heeft, bent u van harte welkom in onze 
bedrijven. Ook de komende jaren denken wij weer graag mee. Met scherpe discussies op de 
inhoud en met respect voor de persoon. Wij hebben er zin in en wensen u veel succes en 
wijsheid toe in de komende jaren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Voorzitter KHN Haarlemmermeer John Nieuwland 
 
 
 
Mede namens het bestuur van KHN Haarlemmermeer, Koninklijke Horeca Nederland en de 
hotels: 
 
Amedia Hotel, U.M. Chistee 
Park Plaza Amsterdam Airport , Paul Duggan 
Appartementenhotel Puck, J.A.M. Vrolijk 
Hotel The Florian, Tony Chu 
Amrath Apart-Hotel Schiphol Badhoevedorp, Giovanni van Eijl 
Ibis Schiphol Amsterdam Airport, Ibis Budget Amsterdam Airport, Sebastiaan Rijgersma 
Corendon Village Exploitatie B.V., Emile van Nulck 
Hotel Herbergh Amsterdam Airport, R. Somsen 
Ramada Amsterdam Airport Schiphol, John Nieuwland 
De Zoete Inval, Frans Wempe 
Hotel De Keizerskroon, Tommy van Teffelen 
Courtyard by Marriott- Amsterdam Airport, Rick Claus 
Moxy Amsterdam Schiphol Airport, Maurice Koster 
Holiday Inn Express Amsterdam Schiphol, Inge Maas 
Hotel Cafe Restaurant De Beurs, Hans de Jong 
NH Schiphol Airport, Michael Steggerda 
Maxhotel Amsterdam Airport Schiphol, J.T.A. Ebeling 
NinetyNine Hotel Amsterdam, Rahman Neiro 
Hampton by Hilton Amsterdam, Nick den Hartog 
Executive Residency by Best Western Amsterdam Airport, Tim Vissers 
Hotel Schiphol A4, Bill Van der Valk 
Hyatt Place Amsterdam Airport Hoofddorp, Stefan Bloemker 
Intercity Hotel Amsterdam Airport, Rob van der Beek 
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Novotel Amsterdam Schiphol Airport, Bart van de Kamp 
Citizen M Hotel Amsterdam Airport, Lot Wefers Bettink 
Sheraton Amsterdam Airport Hotel & Conference Center, Richard Hoogeboom 
De Rustende Jager, Marcel de Jong 
Mercure Hotel Schiphol Terminal, Ronald Loendersloot 
Ibis Styles Amsterdam Airport, Nadine Simons 
Hilton Amsterdam Airport Schiphol, Edwin van den Heijkant 
Steigenberger Airport Hotel Amsterdam, Erwin Bruyn 
Park Inn by Radisson Amsterdam Airport, Mark Mosselman 
Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Arjen Buijserd 
Hotel Restaurant Zwanenburg, D. Miranovic 
 
C.C. College van burgemeester en wethouders 
 


